
ZARZĄDZENIE Nr 63/2017 

Wójta Gminy Głowno 

z dnia 02 października 2017 r. 
 

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Głowno z 

organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego".  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446; zm. 1579, 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 5 

ust. 5  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817; zm. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 573) a także § 4 

Załącznika Uchwały Nr LIV/260/10 Rady Gminy Głowno z dnia 20 października 2010 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

zarządzam się, co następuje: 

§ 1. 

1. Ogłosić przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektu  „Programu współpracy Gminy 

Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego” na rok 2018 zwanego dalej, „Projektem programu”. 

2. Projekt programu wraz z informacją o konsultacjach zostanie zamieszczony: 

a) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

b) na stronie internetowej Gminy Głowno www.gmina-glowno.pl; 

c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głowno.  

§ 2. 

1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 16 października 2017 r. do dnia 

31 październik 2017 r. 

2. W dniu 30 października 2017 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy Głowno 

ostateczne spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Organizacji Pozarządowych działających 

na terenie Gminy Głowno w sprawie projektu ww. uchwały. 

§ 3. 

1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu 

Programu.  

2. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie 

wskazanym w § 2 za pomocą formularza uwag i wniosków umieszczonym na naszej stronie 

internetowej w następujący sposób:  

a) w formie elektronicznej  na adres e-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl,  

b) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno,  



c) osobiście - poprzez złożenie pisma w pokoju Nr 8 Urzędu Gminy Głowno, w Głownie, 

ul. Kilińskiego 2. 

3. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik wykonujący zadania 

w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

§ 4. 

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Głowno. 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.   

 

Wójt Gminy Głowno 

/-/ Marek Jóźwiak 


